
 
 
 
KLASA:  

URBROJ:  

Karlovac, 

 Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 

_________) i članka 23. Odluke o izvršenju Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini (Glasnik 

Karlovačke županije br. _______), županica donosi 

ODLUKU 

o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno/posvojeno dijete u 2022. godini 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć 

za novorođeno ( u daljnjem tekstu: naknada ), koju osigurava Karlovačka županija ( u daljnjem tekstu: 

Županija), a sukladno Sporazumu o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za 

isplatu novčane potpore sklopljen između Ministarstva uprave i Županije, kojim se Županija uključila u 

sustav e-Novorođenče. 

Naknada iz prethodnog stavka uključuje: 

- paket u vrijednosti od 700,00 kuna 

- novčanu naknadu u iznosu od 800,00 kuna za prvo dijete, 900,00 kuna za drugo dijete, 1.000,00 

kuna za treće i svako sljedeće dijete. 

 

Članak 2. 

Paket iz članka 1. ove Odluke sadrži: 

- dječji body, slinček, dječji kombinezon, Ung. Pavlovićeva mast 180g,  Normia Baby kapi 10ml, 

Dermospray 90ml, Aqua Maris Baby sprej za nos 50ml, toplomjer Geratherm digit. Rapid, Trudi 

pelene paket (3x20kom. Midi 4-9kg), Lolaten Baby ulje 200ml, Lolaten Baby kupka 200ml, 

Lolaten Baby puder 100ml, Lolaten Baby šampon 200ml, Lolaten Baby zaštitna dječja krema 

protiv crvenila sa bademovim uljem 100ml, LO&LA pumpica za nos, LO&LA škarice za nokte, 

LO&LA Baby podloga za previjanje 60X60 A 10, Lola Baby pamučne blazinice za djecu A 50, Lola 

Baby tetra pelene 80X80 A 10 kom, Lola Baby vlažne maramice A 72, Lola Baby pamučne krpice 

za brisanje 40X40 cm A 6, Lola Lady sensitive slip econom pack A 30, torba 

 

Članak 3. 

 Pravo na naknadu iz članka 1. za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji: 



- je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište na području Karlovačke županije, 

- da dijete za koje se traži naknada  ima prijavljeno prebivalište na području Karlovačke županije, 

Članak 4. 

 Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete pokreće podnositelj zahtjeva 

s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete podnosi se: 

- putem matičnog ureda ili 

- putem interneta ( sustav e-Novorođenče) 

Članak 5. 

 Matičar je dužan upoznati roditelja da ima pravo podnijeti zahtjev za naknadu za novorođeno 

dijete a koju osigurava Županija. 

 Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 3 mjeseca od dana rođenja djeteta. 

 Ukoliko podnositelj zahtjeva ne podnese zahtjev u navedenom roku, ne ostvaruje pravo iz ove 
Odluke. 

Članak 6. 

Pravo iz ove Odluke priznat će se i posvojitelju malodobnog  djeteta koji ispunjava uvjete iz ove 
Odluke, bez obzira na starost djeteta. Posvojitelj podnosi Zahtjevu u roku od 3 mjeseca od dana 
pravomoćnosti rješenja o posvojenju Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo. 

 Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za posvojeno dijete pokreće podnositelj zahtjeva s 
kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku Upravnom odjelu za 
hrvatske branitelje i zdravstvo na propisanom obrascu, a koji može preuzeti u Županiji. 

 Uz vlastoručno potpisani zahtjev posvojitelj je dužan priložiti sljedeće dokumente u preslici: 

- pravomoćno rješenje o posvojenju, 

- prijavu prebivališta za posvojeno dijete, 

- osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva, 

- uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva, 

- IBAN računa na koji će se isplatiti naknada 

Članak 7. 

Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo donosi Zaključak o ispunjavanju/neispunjavanju 

uvjeta za ostvarivanje naknade za novorođeno/posvojeno dijete u 2022. godini u smislu ove Odluke u 

roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.   

Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo može zatražiti dostavu i druge dokumentacije 

ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje zahtjeva. 

 

   

   



Članak 8. 

 Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u Proračunu Županije za 2022. godinu u razdjelu 

Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo   

Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 

na IBAN računa roditelja odnosno posvojitelja. 

Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2022. pa do kraja 2022. godine. 

  

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

  

 

                            ŽUPANICA 

                           Martina Furdek – Hajdin, dipl. ing. 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za financije 

2. Upravni odjel za opću upravu 

3. Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo 

4. Glasnik 

5. Pismohrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


